Referat bestyrelsesmøde TUB2 den 18. maj 2020
Til stede: Carsten, Diana, Karina, Susi, Pia, Helle-Marina og Lillian
Referent: Lillian
Referat fra bestyrelsesmøde bliver denne gang husstandsomdelt i papirform.
For at forebygge papirspild så vidt muligt, vil referater fremover kunne læses i vores TUB2
Facebook gruppe. Skulle nogen ønske at få referater tilsendt pr. mail, bedes dette meddeles
bestyrelsen pr. e-mail: bestyrelsen@tub2.dk
Ønsker nogen fortsat at få referatet i papirform, kan man få dette udleveret hos Carsten på
ejendomskontoret.
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Konstituering af bestyrelsen blev foretaget.
Der vil blive inviteret til arbejdsdag og alle er velkomne til at komme med forslag til
opgaver på denne dag. Forslagene kan skrives i tråden under invitationen i TUB2 Facebook
gruppen, når denne er lagt op der.
De forskellige udvalg i TUB2 trænger til at blive vækket til live igen. Så hvis folk ønsker at
fortsætte i eller blive en del af et af disse udvalg, kan henvendelse ske til bestyrelsen
pr. e-mail.
Da der er behov for rengøring af fælleshuset og overnatningsrum samt vaskeri og
ejendomskontor, har Carsten indhentet tilbud på dette hos det firma, som benyttes til
rengøring af fraflyttede lejligheder. Der vil således blive foretaget hovedrengøring 2 gange
årligt, forår og efterår.
Projektet med at få installeret ladestandere til elbiler, sættes i bero på grund af de nuværende
Corona restriktioner.
Vi kigger på regler for reservering og udlejning af fælleshus og overnatningsrum snarest, for
at afdække om der er behov for ændringer.
Juletræet foran fælleshuset vil blive fjernet af Carsten og Ole. Da det nuværende træ og
tidligere plantede træer ser ud til at mistrives på stedet, vil Carsten og Ole i stedet kreere en
stationær juletræsfod på stedet.
Vi har fået et tilbud om at deltage i projekt ”Vild med Vilje” - se https://www.kabbolig.dk/vildmedvilje - Vi har i bestyrelsen besluttet at takke ja til tilbuddet og Diana er
tovholder.
Vi har fået et tilbud på hegn til en Multibane. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling vedr. dette, når Corona restriktioner tillader det.
UDVALG:

–
–
–
–

Rappenskralderne.
Byttekælderudvalg.
Hønselauget.
Udlejningsudvalg.
ÅRSHJUL:

–
–
–
–
–

Sankt Hans aften den 23. juni, hvis vejret og Corona restriktioner tillader det.
Arbejdsdage den 28. juni og den 20. september.
Mortensaften den 14. november.
Julearrangement den 29. november.
Bestyrelsesmøder – datoer følger

